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التقرير السنوي لمفوض األمم
وتقارير المفوضية السامية واألمين العام


الخاصة
استنتاجات وتوصيات اإلجراءات
تقرير األمين العام*

 -١طلب جملس قوس ا اسانسايف ق موسرر  ١٠٢/٢إىل األمس الاسا وإىل مفس األمس
املتحسد النسامحل ووس ا اسانسايف م اأسلط هااسوتقما وفوسا قمرست املوسررا النساتوط الس اعتمسد ا
قنط قو ا اسانايف وحتديث التوارير والدراسا ذا الصلط.
 -٢وطلبت قنط قو ا اسانايف ق قرارها  ٧6/٢٠٠٤إىل األم الاا هيف يصدر سن ي ا
استنتاجا املكلف تاسجراءا اخلاأط وت أرا كحل يتنىن املضحل قسدما ق مناقاسط تنفرس.ها.
وطلبسست اللجنسسط هيض س ا إىل املف س النسسامحل هيف ي اأ س إعسسدا جمم عسسط إلكرتوارسسط شسساملط ححتسسد
تااتظسسا لت أسسرا املكلف س تسساسجراءا اخلاأسسط قنسسب البلسسد ق اوسساد ال س د ت جسسد فرقسسا
تاد ه .اجملم عط  .وقد اص قسرار اقمارسط الاامسط  ٢8١/65ق الفوسر  ٢9مسن املرفس ،علس هيف
ت اأ س مف ضسسرط األم س املتحسسد النسسامرط وو س ا اسانسسايف تاقسسد املال مسسا املتالوسسط تسساسجراءا
اخلاأط عل حن شام ومبا يكف ال أ ل إلرقا تنق لط.
 -٣وين سسرتعحل األم س س الا سسا ااتب سسا جمل س س قو س س ا اسان سسايف إىل ادس سستنتاجا والت أ سسرا
املدرجسسط ق التوسسارير النسسن يط واسضسسافا املتالوسسط هسسا ال س قسسدمقا املكلف س يف ت س جراءا اأسسط إىل
اجملل ق عا  ٢٠١6ق وراته اوا يط والثالث والثاارط والثالث والثالثط والثالث (.)١
__________

*
()١

قحدمت ه .ال ثروط تاد امل عد النقائحل لكحل تتضمن آ ر املنتجدا .
متاقط عل امل قت التايل.www.ohchr.org :
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 -٤وق عسسا  ٢٠١6قسسد املكلفس يف ت ديسسا ق إطسسار اسجسراءا اخلاأسسط  ١٣٤توريسرا إىل
جمل قو ا اسانايف.

أولا -الدورة الحادية والثالثون لمجلس حقوق اإلنسان
سسالل السسدور اوا يسسط والثالث س جملل س قو س ا اسانسسايف قسسد  ٢١مكلف سا ت ديسسا ق
-5
إط سسار اسجس سراءا اخلاأ سسط تو سساريره الن سسن يط إىل اجملل س م سسنق  ١٤مكلفس س ا ت ديس سا م اض سسرارط
و ٧مكلف ت ديا قوريط:
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املورر اخلاص املاين حبريط الدين هو املاتود؛



املورر اخلاأط املانرط تاو ،ق الغ.اء؛



املوسرر اخلساص املاسسين مبنسللط الت امسا قوس ا اسانسايف املتالوسط تسسالتمتت تبر سط آمنسسط
واظرفط وأحرط ومنتدامط؛



املو سسرر اخلاأ سسط املانر سسط تالن سسكن الالئ سس ،كانص سسر م سسن عناأ سسر او سس ،ق من سست
ماراحل مناسب وتاو ،ق عد التمرر ق ه.ا النراا؛



املورر اخلاص املاين حبالط املدافا عن قو ا اسانايف؛



املورر اخلاأط املانرط توضايا األقلرا ؛



املو سسرر اخل سساص املا سسين مبن سسللط التا سس.يب وأ سسع م سسن ض سسرو املاامل سسط هو الاو ت سسط
الواسرط هو الالإاناارط هو املقرنط؛



املورر اخلاأط املانرط تبرت األطفال واستغالهل ق البغاء وق امل ا استاقرط؛



املورر اخلاأط ق جمال اوو ا الثوافرط؛



اخلبع املنتو املاين تآثسار السدي يف اخلارجرسط للسدول ومسا يتصس هسا مسن الت امسا
مالرسسط ولرسسط ه سسر علرقسسا ق التمتسست الكام س يمرسست قو س ا اسانسسايف و اأسسط
اوو ا ادقتصا يط وادجتماعرط والثوافرط؛



املورر اخلاأط املانرط حبو ا األشخاص ذوي اسعاقط؛



اخلبع املنتولط املانرط تالتمتت حبو ا اسانايف تالننبط لألشخاص املصات تاملق،؛



املورر اخلاص املاين تاو ،ق اخلص أرط؛



املورر اخلاص املاين تتا ي ومحايسط قوس ا اسانسايف واوريسا األساسسرط ق سسراا
مكافحط اسرها ؛



يفس ار ق مرسدايف

اخلبع املنتو املاسين تالتاساويف التوسين وتا يس تنساء قسدرا كس
قو ا اسانايف؛
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املورر اخلاص املاين حبالط قو ا اسانايف ق مجق ريط ك ريا الاابرط الدميوراطرط ؛



اخلبع املنتو املاين حبالط قو ا اسانايف ق هاي ؛



املورر اخلاص املاين حبالط قو ا اسانايف ق مجق ريط إيرايف اسسالمرط؛



اخلبع املنتو املاين حبالط قو ا اسانايف ق مايل؛



املورر اخلاأط املانرط حبالط قو ا اسانايف ق مرامنار؛



املوس سسرر اخلس سساص املاس سسين حبالس سسط قو س س ا اسانس سسايف ق األراضس سسحل الفلنس سسورنرط ا تلس سسط
من.١96٧ .

 -6واستمت اجملل هيض ا إىل حتديث شف ي من املورر اخلاأط املانرط حبالسط قوس ا اسانسايف
ق إريرتيا.
 -٧وتاسضافط إىل ذلك قد املكلف يف ت ديا ق إطسار اسجسراءا اخلاأسط توسارير عسن هتيسارا
إىل  ١6تلدا وإقلرم ا .وقد املورر اخلاص املاين مبنللط التا.يب تورير متاتاط عن تاثته إىل أااا.
 -8وقسسدمت املوسسرر اخلاأسسط املانرسسط توضسسايا األقلرسسا هيض س ا توري سرا يتضسسمن ت أسسرا السسدور
الثامنط للمنتسد املاسين توضسايا األقلرسا ( ٢٤و ٢5تاسرين الثسان/ا فمرب  )٢٠١5الس تناولست
قضايا األقلرا واظا الادالط اقنائرط.
 -9وقسسد املوسسرر اخلسساص املاسسين مبنسسللط الت امسسا قو س ا اسانسسايف املتالوسسط تسسالتمتت تبر سسط آمنسسط
واظرفط وأحرط ومنتدامط توريرا م ج ا عن قلوط اخلرباء الدراسرط تاليف التنفر .الفاال دلت امسا
قوس ا اسانسايف املتالوسط تسسالتمتت تبر سط آمنسط واظرفسط وأسسحرط ومنستدامط والتحسديا املرتبوسط هسسا
وآفاا املنتوب .
 -١٠وقسسد كسس.لك اخلبسسع املنسستو املاسسين تآثسسار السسدي يف اخلارجرسسط للسسدول ومسسا يتص س هسسا مسسن
الت امسسا مالرسسط ولرسسط ه سسر علرقسسا ق التمتسست الكامس يمرسست قوس ا اسانسسايف و اأسسط اوو س ا
ادقتص سسا يط وادجتماعر سسط والثوافر سسط راس سسط هنائر سسط ع سسن الت سسدفوا املالر سسط أ سسع املا سسروعط وقوس س ا
اسانايف و وط التنمرط املنتدامط لاا  . ٢٠٣٠
 -١١وقسسد املوسسرر اخلسساص املاسسين تسساو ،ق قريسسط التجمسست النسسلمحل وتك س ين اقمارسسا واملوسسرر
اخل سساص املا سسين حب سساد اسع سسدا سسارر الوض سساء هو تس س جراءا مس س ج هو تان سسفا توريس سرا مرارس سا
ماسسرتكا عسسن الت أسسرا الاملرسسط اسسستنا ا إىل هفضس املمارسسسا والسسدروس املنتخلصسسط مسسن هجس
اس ار النلرمط للتجماا .
 -١٢وقسدمت اسجسراءا اخلاأسسط هيضسا توريسرا يتضسسمن الرسسائ الس تاثقسسا مجرسست املكلفس ت ديسسا
ق الفسسرت ت س  ١ق يرايف/ي ارسسه و ٣٠تا سرين الثسسان/ا فمرب  .٢٠١5وق سسد املوسسرر اخل سساص املاسسين حبال سسط
املسسدافا عسسن قو س ا اسانسسايف واملوسسرر اخلسساص املاسسين مبنسسللط التاسس.يب توري سرين يتضسسمنايف مالقظسسا
تاليف البالأا ال هقرلت إىل اوك ما والر و ال ار علرقا.
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 -١٣وق سسد رئ سسر قن سسط تنن سسر ،اسج س سراءا اخلاأ سسط توري سسر ادجتم سسا الن سسن ي الث سسان والاا س سرين
للموررين/املمثل اخلاأ واخلرباء املنتول ورؤساء األفرقط الااملط ق إطار اسجراءا اخلاأسط جمللس
قو ا اسانايف ال.ي يتضمن مال ما حمدثط عن املكلف ت ديا ق إطار اسجراءا اخلاأط.

ثانيا -الدورة الثانية والثالثون لمجلس حقوق اإلنسان
 -١٤الل الدور الثاارط والثالث جملل قو ا اسانايف قد  ١٧مكلف ا ت ديسا ق إطسار
اسجسراءا اخلاأسط توساريره النسن يط إىل اجمللس مسنق  ١5مكلفس ا ت ديسا م اضسرارط ومكلفس
ت ديت قوريت :
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املورر اخلاص املاين مبنللط الفور املدقت وقو ا اسانايف؛



املورر اخلاص املاين حب ،ك إانسايف ق التمتست تسلعل منست
البدارط والاولرط؛



املورر اخلاأط املانرط تاستوالل الوضا وا ام ؛



املورر اخلاص املاين حبو ا اسانايف للمار ين ا لرا؛



املورر اخلاص املاين تاو ،ق قريط التجمت النلمحل وتك ين اقمارا ؛



املورر اخلاص املاين تاو ،ق التالر ؛



املورر اخلاص املاين تتا ي ومحايط او ،ق قريط الرهي والتابع؛



املورر اخلاص املاين حباد اسعدا ارر الوضاء هو ت جراءا م ج هو تانفا؛



املورر اخلاص املاين حبو ا اسانايف للمقاجرين؛



املوسسرر اخلاأ سسط املانر سسط ي اا سسب قو س ا اسان سسايف لض سسحايا اد سسار تاألش سسخاص
د سرما النناء واألطفال؛



املورر اخلاأط املانرط مبنللط الانف ضد املره وهسباته وع اقبه؛



اخلبع املنتولط املانرط حبو ا اسانايف والتضامن الدويل؛



الفري ،الاام املاين مبنللط التمرر ضد املره ق الواا يف واملمارسط؛



الفريس ،الاامس املاسسين مبنسسللط قوس ا اسانسايف والاسسركا عسسرب ال طنرسسط وأعهسسا مسسن
مؤسنا األعمال؛



املورر اخلاص املاين تاألشكال املااأر للانصريط والتمرر الانصسري وحكسر األجااسب
تاصب؛
وما يتص ت.لك من ُّ



املورر اخلاص املاين حبالط قو ا اسانايف ق ترالروس؛

مكسن مسن الصسحط
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اخلبع املنتو املاسين تالتاساويف التوسين وتا يس تنساء قسدرا كس
قو ا اسانايف.

يفس ار ق مرسدايف

 -١5وتاسض سسافط إىل ذل سسك ق سسد املكلفس س يف ت دي سسا ق إط سسار اسجس سراءا اخلاأ سسط تو سسارير ع سسن
هتيارا إىل  ٢٢تلدا وإقلرما .وقد املورر اخلاص املاين حباد اسعدا ارر الوضاء هو ت جراءا
املكنرك.

م ج هو تانف ا هيض ا تورير متاتاط عن تاثته إىل

 -١6وقد املورر اخلاص املاين حباد اسعدا ارر الوضاء هو تس جراءا مس ج هو تانسف ا
كسس.لك تنورح سا لسسدلر املنسست والتوصسسحل الفاسسال وسساد اسعسسدا سسارر اوسساا الوسساا يف هو تانسسفا
هو ت جراءا م ج .
 -١٧وقسسد املوسسرر اخلسساص املاسسين حبسس ،كس إانسسايف ق التمتسست تسسلعل منسست مكسسن مسسن الصسسحط
البدارط والاولرط راسط عن الرياضط وهسالرب اورا الصحرط كاامل منامه ق إعمال ق ،ك
إانايف ق التمتت تلعل منت مكن من الصحط البدارط والاولرط.
 -١8وقسسد الفريسس ،الاام س املاسسين مبنسسللط قو س ا اسانسسايف والاسسركا عسسرب ال طنرسسط وأعهسسا مسسن
مؤسنا األعمال توارير عن منتد آسرا اسقلرمحل املاين تاألعمال التجاريط وقوس ا اسانسايف
وعسسن املاسساورا اسقلرمرسسط املتالوسسط تلمريكسسا الالترنرسسط والكسساريت تاسسليف النراسسسا الاامسسط واألعمسسال
التجاريط وقو ا اسانايف وعن عم جقا متاد من هأسحا املصسلحط علس محايسط قوس ا
اسانايف واقرتامقا.
 -١9وقد املورر اخلاص املاين تاألشكال املااأر للانصريط والتمرر الانصري وحكسر األجااسب
ومسسا يتص س تسس.لك مسسن تاصسسب توري سرا عسسن مكافحسسط دجرسسد الناهتيسسط والناهتيسسط اقديسسد واملمارسسسا
األ سسر الس س تن سساه ق إث سسار األش سسكال املااأ سسر للانصس سريط والتمررس س الانص سسري وحك سسر األجاا سسب
وما يتص ت.لك من تاصب.
 -٢٠وق سسدمت اسجس سراءا اخلاأ سسط هيضس سا توريس سرا يتض سسمن الرس سسائ الس س تاثق سسا مجر سست املكلفس س
ت ديا ق الفرت تس  ١كساا يف األول /ينسمرب  ٢٠١5و ٢9شسباط/فرباير  .٢٠١6وقسد املوسرر
اخلسساص املاسسين تسساو ،ق قريسسط التجمسست النسسلمحل وتكس ين اقمارسسا واملوسسرر اخلسساص املاسسين حبسساد
اسع سسدا سسارر الوض سساء هو ت س س جراءا م س س ج هو تان سسفا توري س سرين يتض سسمنايف مالقظ سسا تا سسليف
البالأا ال هقرلت إىل اوك ما والر و ال ار علرقا.

ثالث ا -الدورة الثالثة والثالثون لمجلس حقوق اإلنسان
 -٢١سسالل السسدور الثالثسسط والثالث س جملل س قو س ا اسانسسايف قسسد  ١5مكلف سا ت ديسسا ق إطسسار
اسج سراءا اخلاأسسط توسساريره النسسن يط إىل اجملل س مسسنق  ١١مكلف سا ت ديسسا م اضسسرارط و ٤مكلف س
ت ديا قوريط:
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املوسسرر اخلسساص املاسسين تا ثسسار املرتتبسسط ق جمسسال قو س ا اسانسسايف عل س إ ار امل س ا
والنفايا اخلور والتخلص منقا توريوط سلرمط تر را؛
األألرط؛



املورر اخلاأط املانرط حبو ا الاا



الفريسس ،الاام س املاسسين مبنسسللط اسسستخدا املرت قسسط وسسسرلط داتقسسا قو س ا اسانسسايف
وإعاقط مارسط ق ،الاا ق تورير املصع؛



اخلبع املنتولط املانرط تتمتت املنن يمرت قو ا اسانايف؛



املورر اخلاأط املانرط تلشكال الرا املااأر مبا ق ذلك هسباها وع اقبقا؛



املوسسرر اخلسساص املاسسين تسساألثر النسسلت للتسسداتع الونسريط ادافرا يسسط ق التمتسست حبو س ا
اسانايف؛



املوسسرر اخلسساص املاسسين حبسس ،اسانسسايف ق اوصس ل علس مرسسا الاسسر امللم اسسط و سسدما
الصرف الصححل؛



الفري ،الاام املاين تادقتجاهت التانفحل؛



الفري ،الاام املاين حباد اد تفاء الونري هو أع الو عحل؛



فري ،اخلرباء الاام املاين تاملنحدرين من هأ هفريوحل؛



املورر اخلاأط املانرط حبالط قو ا اسانايف ق كمب يا؛



اخلبع املنتولط املانرط حبالط قو ا اسانايف ق مجق ريط هفريورا ال سو ؛



اخلبع املنتو املاين حبالط قو ا اسانايف ق الص مال؛



اخلبع املنتو املاين حبالط قو ا اسانايف ق الن ايف.

 -٢٢وقسسد املكلفس يف ت ديسسا ق إطسسار اسجسراءا اخلاأسسط هيضسا توسسارير عسسن هتيسسارا إىل ٢٠
تلسسدا وإقلرمس ا .وقسسد كسس.لك الفريسس ،الاامس املاسسين مبنسسللط اسسستخدا املرت قسسط وسسسرلط داتقسسا قوس ا
اسانايف وإعاقط مارسط ق ،الاا ق تورير املصع توريسرا عسن تاثتسه إىل ادحتسا األورويب .وقسد
الفري ،الاام املاين حباد اد تفاء الونري هو أع الوس عحل فضسالا عسن توريسر النسن ي توريسر
متاتاط عن تاثتره إىل تاكنتايف والك اغ .
 -٢٣وقسسد الفريسس ،الاام س املاسسين تادقتجسساهت التانسسفحل كسس.لك توري سرا يتضسسمن هسسسالرب الام س
املنوحط.
 -٢٤وقدمت اسجراءا اخلاأط هيضا توريرا يتضمن الرسائ ال تاثقا مجرت املكلفس ت ديسا
ق الفرت ت  ١آذار/مارس و ٣١هيار/ماي .٢٠١6
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